GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIZ ROESSLER
FEPAM
EDITAL Nº 003/2013 – CONVOCAÇÃO PARA SORTEIO PÚBLICO DE
DESEMPATE.

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
HENRIQUE LUIZ ROESSLER – FEPAM, no uso de suas atribuições, torna público o
presente edital para divulgar o que segue:

1. CONVOCAÇÃO PARA SORTEIO – dos candidatos que permaneceram empatados,
depois de aplicados os critérios de desempate para classificação, previstos no item
10.1 do Edital de Processo Seletivo para Contratação emergencial n.º 001/2013, para
o ato público de sorteio que será realizado na sede da FEPAM, sito a Av. Borges de
Medeiros, 261, 15º andar, Centro, Porto Alegre, no dia 03 de dezembro de 2013, às
14:00h, ficando aberto a presença de todos interessados.
1.1 Não há obrigatoriedade de comparecimento dos candidatos.

2. REGRAMENTOS PARA DESEMPATE - SORTEIO PÚBLICO

1. Os candidatos, participantes do mesmo concurso, com notas finais iguais, em
que persistam nas notas empatadas, serão agrupados em ordem alfabética;
2. Em uma urna, serão colocadas pedras numeradas iniciando em 01 (um) e
finalizando com o número da quantidade de candidatos empatados;
3. A primeira pedra a ser retirada será a classificação do primeiro candidato
dentro do grupo e assim sucessivamente até a retirada da última pedra;
4. Os candidatos poderão comparecer ao local de realização do sorteio, não
sendo obrigatório o comparecimento dos mesmos;
5. Representantes da Comissão de Avaliação efetuarão o procedimento
juntamente com os candidatos presentes;
6. Ao final do sorteio de cada grupo, os candidatos presentes e representantes da
Comissão de Avaliação assinarão listagem indicando a classificação final dos
candidatos;
7. O sorteio público ocorrerá independentemente da presença de candidatos;
8. No dia 04 de dezembro de 2013 será homologado o resultado do Processo
Seletivo.
Porto Alegre, 02 de dezembro de 2013.

Nilvo Luiz Alves da Silva
Diretor-Presidente

